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 ــلة الســـــــالمسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مساحات(. –)نظرية زحزحة القارات  -: 2ص

 )العوامل المؤثرة في المناخ( -: 3ص

 الموقع الفلكي لألقاليم المناخية( –)االقاليم المناخية  -: 4ص

الصفات العامة  –االقليم الجبلي  –)جدول الموقع الفلكي لألقاليم المناخية  -: 5ص

 القاليم الحارة )االقليم االستوائي وشبه االستوائي((.ا –لألقاليم المناخية 

الصحراوي  –الموسمي الصيفي  –)االقليم المداري الحار)السوداني(  -: 6ص

 وشبه الصحراوي(.

 الصيني( –البحر المتوسط  –االقاليم المعتدلة الدافئة )الصحاري المعتدلة ) -: 7ص

 –شرق القارات)اللورانسي(  –)االقاليم المعتدلة الباردة )غرب أوربا  -: 8ص

 القاري البارد(.

 الجبلي(. –)االقاليم الباردة )التندرا  -: 9ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفتـــــــــــــاح
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 الصفات العامة لألقاليم المناخية

 -أساسيات: 

 

ثم انقسمت الى كتلتين واخذت  العالم في الماضي عبارة عن قارة واحدة تطلق عليها اسم بانجايا*

 .الحالي في االنفصال حتى وصلت لشكلها

 

 المساحة  بالمليون كيلو متر مربع القارة

 510 الكرة االرضية

 44.3 أسيا

 30.3 افريقيا

 24.2 أمريكا الشمالية

 17.8 أمريكا الجنوبية

 12.3 أنتاركتيكا

 10.5 أوربا

 7.8 استراليا

 

 المساحة  بالمليون كيلو متر مربع المحيط

 166.2 الهادي

 86.5 االطلنطي

 73.4 يالهند

 19.5 القطبي الجنوبي

 14 شماليالقطبي ال

من  %29.3من مساحة الكرة االرضية بينما اليابس  %70.7*مساحة البحار والمحيطات 

 مساحة الكرة االرضية.

 

 نظرية زحزحة القارات

 مساحات
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 نظر التعريفات.ا -، االقليم المناخي:تعريف االقليم

 

 

 

 

 

 

 يوضح منطقة ظل المطر -(: 1شكل )
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 

 

 

 اقليم البد ان نأخذ في االعتبار هذا الشكل قبل تحديد موقع كل

 

 ( يوضح دوائر العرض.2شكل )

 الموقع الفلكي لألقاليم المناخية -أوال: 
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

شمال وجنوب خط  الموقع الفلكي االقليم
 االستواء

 االقاليم الحارة
(30 – 30 )

 درجة

 درجة 10 – 0 االستوائي وشبه االستوائي

 درجة 15 – 10 المداري الحار )السوداني(

 درجة 18 – 15 الموسمي

 درجة 30 – 15 ي وشبه الصحراويالصحراو

،  الصحاري المعتدلة الدفيئة االقاليم المعتدلة
 البحر المتوسط، الصيني

 درجة 45 – 30

غرب أوربا، اللورانسي،  الباردة
 القاري البارد

 درجة 60 – 45

 وحتى القطبين 60 التندرا االقاليم الباردة

 

 

 العالم. الجبال في والمنحدرات العليايقع على القمم 

 

 

 

 

 اإلقليم االستوائي وشبه االستوائي -أ

 الخصائص المناخية

 ارتفاع درجة الحرارة طوال العام. -1

 بعواصف رعدية. مصحوبةامطار دائمة طوال العام وغالبا  -2

 الخصائص النباتية

 البلوط. –المطاط  –البندق 

 الخصائص الحيوانية

 الحيوانات المتسلقة. –الطيور  –الزواحف 

 السكانيةالخصائص 

 والبيئة القاسيةقلة السكان وندرته بسبب كثافة األشجار وانتشار االمراض 

 االقليم الجبلي

 الصفات العامة لألقاليم المناخية- :ثانيا

 األقاليم الحارة -أوال: 
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 

 اإلقليم المداري الحار أو السوداني -ب

 الخصائص المناخية

 صيف حار ممطر شتاء جاف

 الخصائص النباتية

 وكثافة.غابات أقل تشابكا  -1

 تنمو فيها حشائش السافانا وتتدرج في الطول حسب كمية المطر. -2

 ئص الحيوانيةالخصا

 .حيوانات تشبه الغابات االستوائية -1

 الغابات االستوائية توجد الذئاب. أطرافعلى  -2

 بها حيوانات اكلة اللحوم واكلة العشب ولذلك تعتبر حديقة حيوان طبيعية. -3

 الخصائص السكانية -4

 يتوسط السكان.     

 اإلقليم الموسمي الصيفي -ت

 الخصائص المناخية

 فا جاف شتاء.مناخ مداري غزير المطر صي

 الخصائص النباتية

 اشجار موسمية صيفية. -1

 النيك(. –الصندل  –من المحاصيل )جوز الهند  -2

 حشائش السافانا. -3

 الخصائص السكانية -4

 يتوسط السكان
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 االقليم الصحراوي وشبه الصحراوي. -ث

 الخصائص المناخية

 ارتفاع درجة الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء. (1

 قلة االمطار وسقوطها فجائي وغزير أو تمر بعض السنوات دون سقوط أمطار. (2

 الخصائص النباتية.

 النخل(. –التين الشوكي  –)الصبار 

 الخصائص الحيوانية

 الجمال(. –غزال  –زواحف  –)الثعلب 

 الخصائص السكانية

 تتميز بقلة عدد السكان.

 

 

 

 

 اٌقاليم الصحاري المعتدلة -أ

 ةالخصائص المناخي

 شتاء. وجاف قلة االمطار وقد تسقط في الصيف شديد البرودة

 الخصائص النباتية

 نبتات عشبية تظهر صيفا.

 الخصائص الحيوانية

 االغنام والماعز

 الخصائص السكانية

 يتوسط السكان

 

 المعتدلةاألقاليم  -: ثانيا

 الدافئة -1
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 إقليم البحر المتوسط -ب

 الخصائص المناخية

 دافئ ممطر شتاء. –صيف حار جاف 

 الخصائص النباتية

 الزيتون(. –السنديان  –أشجار دائمة الخضرة )البلوط  – أوراق عريضة -1

 تنمو فيها حشائش االستبس )البراري(. -2

 الخصائص الحيوانية

 .مراعي

 الخصائص السكانية

 تتميز بكثرة السكان

 االقليم المعتدل الصيني -ت

 الخصائص المناخية

حرارة قد تصل الى عواصف رعدية وشتاء منخفض ال صيف مرتفع الحرارة ممطر بغزارة

 ممطر.

 الخصائص النباتية

 أشجار دائمة الخضرة. – البلوط( –)الصفصاف  أشجار دائمة الخضرة

 الخصائص السكانية

 تتميز بكثرة السكان

 

 .أوربااقليم غرب  -أ

 الخصائص المناخية

 شتاء بارد –صيف دافئ  (1

 خريف. –أمطار طوال العام تزداد شتاء  (2

 

 

 الباردة -2
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 الخصائص النباتية

يت بهذا االسم ألنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بسبب شدة وسمالغابات النفيضة  -1

 البرودة.

 اشجارها الزان. -2

 الخصائص السكانية

 يتوسط السكان

 .)اللورانسي( اقليم شرق القارات -ب

 الخصائص المناخية

 شتاء بارد صيف معتدل ممطر طوال العام وتزداد صيفا.

 الخصائص النباتية

 ربين(.الش –الغابات المخروطية )الصنوبر 

 الخصائص الحيوانية

 .حيوانات ذات فراء كالدب القطبي

 الخصائص السكانية

 يتوسط السكان

 اقليم القاري البارد. -ت

 الخصائص المناخية

 وامطار في معظم الصيف وأمطار على هيئة ثلج شتاء.شتاء قارس البرودة 

 الخصائص النباتية

 .الصنوبريةالغابات  –الغابات المخروطية 

 كانيةالخصائص الس

 قلة وندرة السكان
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 مـالــلة الســــــسلســـــــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 

 

 اقليم التندرا -أ

 الخصائص المناخية

 صيف قصير مطر قليل شتاء طويل قارس البرودة أمطار على هيئة ثلج.

 الخصائص النباتية

 طحالب تنمو سريعا في فصل الذوبان الجليد.

 الخصائص الحيوانية

 البطريق. –حيوان الرنة 

 الخصائص السكانية

 تكون منعدمة السكان ندرة وقلة السكان وقد

 اقليم الجبلي -ب

 الخصائص المناخية

 شديد البرودة في قمم الجبال طوال العام.

 الخصائص النباتية

 متنوعا طبقا لالرتفاع وكمية المطر.

 الخصائص السكانية

 منعدمة السكان

 الباردةاألقاليم  -: ثالثا


